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resum
El present treball recull una proposta d’iniciació a l’esquí alpí des dels centres educatius de primària i secundària a partir 

d’unitats didàctiques que fomentin la transferència vertical. Precisament, se suggereix una seqüenciació de les tasques en 
què els aprenentatges fets en primer lloc puguin facilitar l’aprenentatge posterior de tasques similars però més complexes. 
La primera fase posa l’èmfasi en la realització d’activitats lúdiques amb esquís autoconstruïts; després, es passa a una fase 
d’activitats de lliscament sobre patins en línia i monopatí, i finalment, el procés culmina amb l’experiència pràctica de l’esquí a 
la neu. Les claus metodològiques són les següents: disseny d’una unitat didàctica més llarga que la tradicional, ocupació del joc 
com a recurs de recerca i de diversió, autoconstrucció del material, ús d’estils d’ensenyament combinat (mitjançant la recerca 
quan les condicions siguin favorables, i mitjançant instrucció directa en situacions de major risc), pràctica de patinatge en línia 
i monopatí (com a modalitats populars de transició que permeten experimentar el desplaçament sobre objectes lliscants), així 
com una organització flexible dels grups.

Paraules clau: iniciació esportiva, metodologia, esquí, educació física, material autoconstruït

Abstract

New Methodological Trends in Teaching Skiing: Teaching Orientation for an Introduction to Skiing in Schools

This work sets out a proposal for an introduction to alpine skiing in primary and secondary schools, using teaching units 
which encourage vertical movement. Precisely, the suggestion is a sequencing of tasks in which learning accomplished in 
the first place can make it easier to learn similar tasks later, but more complex. The first phase puts the emphasis on doing 
leisure activities with home-made skis; then continuing to a phase of activities sliding on rollerblades and then a mono-skate 
and, finally, the process culminates in the practical experience of skiing on snow. The methodological keys are the following: 
design of a teaching unit longer than the traditional, using a game as a resource for search and amusement, making one’s 
own materials, use of combined teaching styles (by search when the conditions are favourable, and direct instruction in 
situations of greater risk), practising rollerblade skating and mono-skating (as popular forms of transition which allow the 
feeling of sliding on slippery surfaces), and a flexible group organization.   
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introducció
En les últimes dècades, l’esquí alpí ha passat de 

ser un esport certament elitista a ser una activitat 
d’oci en el medi natural més popular i, per tant, més 
accessible i sol·licitada per sectors de població amb 

estatus socioeconòmic divers. Aquest fenomen es deu 
tant a la disminució del cost de l’equip necessari com 
a l’expansió d’estacions d’esquí i al creixement de la 
indústria hotelera entorn del turisme d’hivern (Feo, 
2006). Els efectes positius que poden provocar les ac
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tivitats en el medi natural i, en concret, l’esport de 
l’esquí han portat diversos autors a considerar edu
cativa aquesta activitat i a promoure’n la inclusió en 
el currículum de l’Educació Física (Ferrando, Lato
rre, Lizalde, & Ceru, 2003; Gómez & Sanz, 2003). 
Des de molts centres escolars, especialment els més 
pròxims a estacions hivernals, es programen sortides 
puntuals d’un dia o Setmanes Blanques a fi d’iniciar 
els estudiants en aquesta modalitat esportiva de l’es
quí alpí, a qui també s’han anat sumant adeptes de 
l’snowboard. 

Generalment, els docents d’Educació Física assu
meixen el compromís d’organitzar, gestionar i trami
tar l’activitat al Consell Escolar, així com de moti
var l’alumnat, i a vegades compten amb el suport de 
docents d’altres àrees i col·laboradors que en possi
biliten el desenvolupament extraescolar. No obstant 
això, normalment la responsabilitat de l’ensenya
ment d’aquesta modalitat, reduïda a l’experiència a 
les pistes, recau exclusivament sobre monitors de les 
escoles d’esquí. En el present article plantegem que 
perquè aquesta experiència sigui realment significa
tiva és necessari prolongar les unitats didàctiques i 
dotarles d’activitats embastades que garanteixin 
una continuació i progressió d’ensenyament (des de 
les tasques més simples fins a les més complexes) 
abordant objectius conceptuals, procedimentals i ac
titudinals, i desenvolupant la competència motriu. 
Aquest és el motiu de suggerir una fase que comenci 
“en sec”, en el mateix marc escolar, i que es conti
nuï amb l’experimentació de modalitats que puguin 
exercir una transferència positiva a l’aprenentatge 
de l’esquí a l’estació hivernal. Pretenem que, abans 
d’arribar a la neu, els alumnes hagin experimentat 
propioceptivament i cinestèsicament moltes de les 
habilitats requerides i que hagin iniciat un aprenen
tatge comprensiu sobre com aplicar aquestes destre
ses i per què, amb la qual cosa el seu aprenentatge 
serà més significatiu, racional i segur. Generalment, 
molts alumnes novells arriben als cursets d’esquí 
sense cap coneixement ni preparació prèvia relacio
nada amb aquesta activitat. Això obliga a una fase 
d’adaptació als materials (botes, planxes, bastons, 
casc…) i al lliscament sobre la neu que podria ha
verse avançat anteriorment. 

No hi ha dubte que l’esport de l’esquí és un es
port de cert risc. No obstant això, amb les degudes 
precaucions poden neutralitzarse les possibles inci
dències. Les condicions climatològiques canviants, la 

qualitat de la neu, el desafiament constant que suposa 
lliscar sense perdre la verticalitat sobre unes planxes 
en un mitjà poc habitual exigeixen dels practicants 
constants desafiaments a tots els nivells: motor, físic, 
cognitiu, emocional... Des del punt de vista pedagò
gic, és necessari que cada alumne arribi a controlar 
l’ansietat que pugui generar la pràctica de l’esquí, 
per la qual cosa una seqüenciació progressiva de les 
activitats i una metodologia adequada per adquirir la 
tècnica podrien ser de gran ajuda. Generalment, els 
monitors van introduint la informació segons s’assi
milen les habilitats específiques (posició fonamental, 
descens directe, falca en lliscament i viratge en fal
ca, diagonal, viratge fonamental i, fins i tot, paral
lel). Aquesta informació es proporciona mitjançant 
el canal visual (models tècnics de referència) i oral 
(sense cap suport escrit o cinestèsic), a vegades da
vant circumstàncies climatològiques adverses, per la 
qual cosa les possibilitats d’atenció i les condi cions 
d’aprenentatge del principiant són precàries. Per 
aquest motiu, la realització d’activitats prèvies pot 
ajudar a millorar la competència motriu de l’alum
nat i incidir de manera positiva en el procés educa
tiu. En aquesta unitat didàctica oferim activitats que 
permeten ampliar les experiències motrius relatives 
a la consciència corporal, als lliscaments i a l’equili
bri, adquirir una major comprensió sobre els requeri
ments de l’esquí i familiaritzarse amb els materials i 
el seu funcionament.

Marc legislatiu, justificació 
i competències bàsiques

Prenent com a referència el Reial Decret 
1513/2006 que estableix els ensenyaments mínims 
de l’educació primària, podem observar, amb pe
sar, que no hi ha un bloc de continguts específic 
sobre aquesta temàtica en la matèria d’Educació Fí
sica. No obstant això, constatem decidits “senyals” 
a una actuació docent tendent al desenvolupament 
de continguts com els que ens ocupen en aquest ar
ticle, per al temps d’oci present i futur del nostre 
alumnat. Al contrari, el Reial Decret 1631/2006 que 
estableix els ensenyaments mínims de l’educació se
cundària obligatòria sí que inclou un bloc específic 
denominat “Activitats en el medi natural” i assenya
la que “constitueixen una oportunitat perquè l’alum
nat interaccioni directament amb un entorn que li 
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és  desconegut…”. Així mateix, entre les capacitats 
que es pretenen desenvolupar en l’alumnat en aques
ta etapa figura: “Fer activitats fisicoesportives en el 
medi natural… contribuint a la seva conservació”. 
Al llarg dels diferents cursos es van desgranant els 
continguts d’aquesta temàtica que han de ser desen
volupats pels docents d’Educació Física a les seves 
classes. L’únic inconvenient és que se centra en dues 
activitats: el senderisme i els recorreguts d’orienta
ció. Desgraciadament, l’esquí i l’surf de neu no apa
reixen esmentats.

Són diverses les raons que s’esgrimeixen per rebut
jar la realització d’aquestes activitats en molts centres 
educatius. Se les considera cares, elitistes, perilloses, 
“faltades de valor educatiu”, condicionades per l’època 
de l’any i la meteorologia, i sobretot, que impliquen la 
pèrdua de classes i tenen un impacte negatiu sobre el 
medi ambient. Al contrari, els seus defensors, d’acord 
amb la realitat de la societat actual, consideren que pre
senten molts punts forts des del punt de vista formatiu: 
són una alternativa “sana” per a l’oci juvenil, populars, 
presenten múltiples possibilitats d’acció (raquetes, pati
natge, senderisme, trineus, nòrdic), donen peu a la in
terdisciplinarietat, milloren la convivència i possibiliten 
el desenvolupament de les competències. Vegemne al
guns exemples:

• Coneixement i interacció amb el món físic. Com 
que es desenvolupen en un medi natural equipat arti
ficialment, l’alumnat no té més remei que interactuar 
i arribar a conèixer el medi físic que l’envolta, tant 
des del punt de vista motriu com des de la perspec
tiva d’altres àrees del currículum com la biologia o 
la física. Només d’aquesta manera podrem formar els 
futurs ciutadans perquè entenguin, cuidin i valorin el 
món físic en què desenvolupem tota la nostra activi
tat (per exemple, analitzant i valorant l’impacte de 
l’esquí en el medi natural i promovent iniciatives per 
tractar de minimitzarlo). 

• Tractament de la informació i competència di-
gital. Durant la realització d’estades de diversos dies 
per a la pràctica d’aquestes activitats es pot mantenir 
obert un fotobloc on es poden bolcar les imatges i les 
reflexions dels participants. Així mateix, aquesta eina 
pot servir de punt de connexió entre aquests i les se
ves famílies, els seus companys o els seus professors 
i contribuir així al desenvolupament d’aquesta i altres 
competències (lingüística, artística, iniciativa perso
nal, social…).

• Social i ciutadana. En línia amb el que s’ha dit an
teriorment, en les estades de diversos dies l’alumnat ha 
d’aprendre a conviure, a compartir espais, a ajudarse i 
a tolerarse mútuament, a respectar els drets dels altres, 
a assumir uns deures diaris, a treballar en equip i coope
rar per al bé comú. 

• Cultural i artística. L’alumnat haurà de crear 
els seus propis esquís de cartó per a la realització 
de diverses activitats. Per tant, tindrà l’oportunitat de 
dissenyar i decorar les seves creacions i desenvolu
par la seva “vena” artística. Així mateix, durant les 
estades de diversos dies per practicar l’esquí es pot i 
s’ha d’aprofundir en la cultura de la zona per a bene
fici de l’alumnat.

• Aprendre a aprendre. D’una banda, a través de 
la realització de les tasques motrius desenvolupades 
en l’annex, l’alumnat va descobrint com actuar per 
mantenir l’equilibri sobre els esquís de manera autò
noma. D’altra banda, l’autoconstrucció de materials 
permet a l’alumnat desenvolupar el seu propi procés 
d’ensenyamentaprenentatge. Amb unes pautes i una 
orientació marcades pel docent, el mateix estudiant 
serà responsable de crear el material que emprarà en 
classe.

• Autonomia i iniciativa personal. També en línia 
amb l’anterior, a l’hora de fer materials autocons
truïts, els estudiants tenen unes guies elaborades pel 
docent, però a partir d’aquí tenen l’oportunitat de 
desenvolupar la seva autonomia i iniciativa personal 
fins al punt que desitgin: tant en la recerca d’idees o 
elements com en l’elaboració i la rematada final dels 
materials. Els límits els marquen els estudiants, aju
dats pels docents.

desenvolupament 
de la proposta

D’acord amb la proposta de Ferrando, Latorre, Li
zalde i Ceru (2003), la unitat didàctica començarà al 
gimnàs o poliesportiu del propi centre escolar (si en 
disposa), en aquest cas mitjançant activitats que per
metin l’adquisició de coneixements, habilitats motrius 
i actituds bàsiques. Després, segons la disponibilitat, 
es promouran activitats per a l’adquisició d’habilitats 
tècniques específiques bé als patis bé als voltants dels 
centres (parcs asfaltats, pistes esportives…). Final
ment, la unitat culmina amb activitats sobre neu d’un 
o més dies, preferentment en l’entorn natural (vegeu 
fig. 1).
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1. Habilitats bàsiques i específiques amb esquís 
autoconstruïts. Els avantatges que reporta l’autocons
trucció de materials han estat emfatitzats per diversos 
autors (MéndezGiménez, 2003, 2008; Palacios, Toja, 
& Abraldes, 1999). Entre d’altres, s’ha destacat que 
requereixen un escàs o nul cost econòmic, permeten 
augmentar el temps de participació activa, possibiliten 
la prolongació de la pràctica en el període extraesco
lar, afavoreixen el desenvolupament de la creativitat, 
transversalitat i interdisciplinarietat i, sobretot, contri
bueixen a l’adaptació del material al desenvolupament 
de l’alumnat i no al revés. L’objectiu principal que es 
persegueix en aquest període és arribar a concebre els 
esquís com una prolongació dels peus, així com millo

rar l’equilibri i la mobilitat (vegeu fig. 2, sobre com 
construir les planxes, i fig. 3). Un vegada construïts 
els esquís, començarem amb activitats lúdiques que 
demanden l’arrossegament dels esquís autoconstruïts 
durant el desplaçament, l’equilibri sobre un o dos es
quís en estàtic, lliscaments amb empenta de companys, 
així com altres activitats dirigides al salt, propulsió i 
gir (vegeu Annex). Igualment, s’emfatitzen activitats 
lúdiques que promoguin el coneixement de les parts 
i característiques de les planxes (cantells, espàtules, 
cues…) i de les habilitats tècniques que es necessitaran 
en l’esquí (aixecarse del sòl, desplaçarse, fer falca, 
paral·lel…). Evidentment, als centres escolars difícil
ment podem emular totes les circumstàncies de  l’entorn 

5 
Figura 1 
Fases del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’esquí escolar

Com construir els teus esquís amb material alternatiu?

Material: Cartons de doble capa, cúter o tisores, cintes adhesives de colors i de cinta d’embalatge. Les planxes d’esquí actuals (car-
ving) són més amples a l’espàtula i la cua que al patí (per tallar la neu). Fixa’t, a més a més, que la distància patí-espàtula és major 
que la distància patí-cua.

1.  Talla el cartó de doble capa tenint en compte els paràmetres anteriors per formar una planxa d’uns 80-100 cm (3-4 vegades la 
longitud del peu). Utilitzarem dos retalls de cartó per a cada esquí autoconstruït (en total 4 capes), de manera que sigui consistent. 
És possible que hagis d’unir diversos trossos de cartó; per a això procura intercalar-los de manera que les duplicitats o talls no 
coincideixin.

2.  Encinta les planxes amb cinta adhesiva de colors en el sentit transversal de l’esquí. Tracta d’estirar bé la cinta evitant relleus in-
necessaris.

3.  Encinta la sola amb cinta adhesiva d’embalatge, en aquesta ocasió en el sentit longitudinal de la planxa. D’aquesta manera lliscarà 
una mica millor pel sòl. Retalla’n els sobrants.

4.  Utilitza cinta d’embalatge o Velcro com a fixacions de les planxes a les teves sabatilles

Una altra possibilitat és incorporar draps vells a la sola de les planxes, per lliscar.
Com a bastons, podem utilitzar les piques del gimnàs.

Cua Patí Espàtula

5 
Figura 2 
Pautes per a l’elaboració d’esquís autoconstruïts
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natural, però sí que és viable avançar la vivència de 
moltes sensacions amb materials fixos als peus, així 
com experiències de locomoció sobre plans inclinats 
i pendents amb els quals l’alumnat es trobarà quan vagi 
a la neu. Es busca així que portin “una part de la lliçó 
apresa”.

2. Habilitats bàsiques i específiques sobre patins en 
línia i monopatí. Per a la posada en pràctica d’aquesta 
fase, és necessari involucrar l’alumnat en l’aportació 
del material, tant de lliscament com de seguretat. El 
fet que els alumnes portin els seus patins a classe és 
cada vegada més factible atès que aquestes pràctiques 
esportives són habituals en el seu temps d’oci. No obs
tant això, convé que els centres estiguin dotats amb una 
sèrie d’unitats per al seu préstec en cas de necessitat. 
Junt amb el desenvolupament d’habilitats bàsiques (llis
cament en diferents posicions sobre monopatí: assegut, 
tombat, de peu), també es persegueix la transferència 
positiva de les habilitats apreses en aquesta fase a les 
habilitats d’esquí i surf de neu. Les sensacions propio
ceptives de lliscament sobre patins són molt similars a 
les del lliscament sobre les planxes d’esquí. Les simi
lituds entre ambdues modalitats afecten diversos aspec
tes: equilibri i verticalitat, patrons motors (cantelleig, 
lliscament, canvi dinàmic del pes) i capacitats psicoa
fectives (assumir reptes o controlar l’ansietat). Recent
ment, amb les degudes reserves, s’ha mostrat una certa 
evidència científica sobre la transferència positiva dels 
aprenentatges previs de patinatge sobre l’esquí, la qual 
cosa reforça la nostra proposta metodològica (Román, 
2008).

3. Habilitats específiques en l’entorn del col·legi. 
En aquesta fase es fan trajectes sobre patins i mono
patins utilitzant piques o bastons per a la impulsió i 
el control. Inclouen passejos pels voltants del col·legi 
(parcs, zones asfaltades) fent recorreguts primer en 

trams sense pendent i posteriorment amb petits obs
tacles, lleugeres pujades i baixades i amb algunes 
corbes. Això suposa un major acostament a l’esquí 
de fons, però sense oblidarnos de la seva transfe
rència a les altres modalitats. S’incideix fonamental
ment en l’equilibri i en l’autonomia de l’alumnat en 
els desplaçaments amb material lliscant. Finalment, 
es practiquen descensos en pendents moderats amb 
més projecció cap a l’esquí alpí, practicant els girs 
i la frenada en falca, el viratge fonamental, el paral
lel, així com activitats de superació de portes o pals 
verticals en zigzag.

4. Habilitats específiques en l’entorn natural. Es 
tracta de la sortida a l’estació hivernal o, si no n’hi 
ha, a les pistes cobertes artificials per a la pràctica 
opcional de l’esquí o de l’surf de neu. Aquesta fase 
sol començar amb jocs d’adaptació al medi i conti nuar 
amb exercicis d’assimilació i exercicis auxiliars per a 
l’aprenentatge de les habilitats específiques (descens 
directe, viratge en falca i frenada en falca, viratge fo
namental i viratge en paral·lel). Tots, normalment, di
rigits per monitors ti tulats.

Analitzant la metodologia sovint emprada en l’en
senyament de l’esquí (comandament directe), no hi 
ha dubte que el lideratge del monitor i l’ocupació de 
l’ordre poden servir d’ajuda en el control del risc en 
determinades circumstàncies, com davant una afluència 
massiva d’esquiadors, l’accés a pistes de més dificul
tat, un grup molt nombrós o temps advers. No obstant 
això, els estils d’ensenyament tradicional no tenen en 
compte el ritme o procés d’aprenentatge dels alumnes 
ni els seus interessos. Els aprenents són contemplats 
com a mers receptors d’informació, per la qual cosa 
no es fa una especial insistència en el fet arribin a 
comprendre els motius de les accions motrius i la seva 
repercussió en les habilitats. El model d’execució sol 

3 
Figura 3 
Exemples 
de planxes 
autoconstruïdes
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presentarse mitjançant una explicació i demostració 
per part del professor. Aquest enfocament dóna més 
seguretat al monitor, que pot seqüenciar i programar 
gradualment la informació que presentarà l’alumnat i 
les tasques que proposarà. No obstant això, les demos
tracions d’experts han d’utilitzarse amb moderació, ja 
que podrien generar un cert sentiment de frustració en
tre els principiants. Els models pròxims de companys 
poden ser més eficaços que els llunyans, els obre una 
porta a l’experimentació de nous enfocaments que in
corporin estructures cooperatives en l’ensenyament de 
l’esquí. D’altra banda, el comandament directe pur dei
xa poques opcions per al desplegament social, personal 
o actitudinal. 

En conseqüència, suggerim una combinació d’es
tils més i menys directius segons les condicions d’en
senyament: dificultat dels exercicis, nivell d’habili
tat i motivació dels alumnes, condicions de les pistes 
(afluència d’esquiadors, qualitat de la neu, visibilitat, 
etc.). L’estudi d’Aragó (2007) va valorar la incidèn
cia de l’aplicació de dos estils d’ensenyament diferent 
(comandament directe i descobriment guiat) sobre el 
temps de compromís motor i la qualitat d’un gest tèc
nic final (descens directe i falca de frenada). Els re
sultats van demostrar que l’estil d’ensenyament més 
lúdic i basat en el descobriment (que deixa més lli
bertat a l’alumnat) incrementava el temps de compro
mís motor i la qualitat del gest tècnic final en com
paració amb l’estil de comandament directe. L’autor 
conclou que l’ocupació de descobriment guiat provo
ca una major quantitat de temps de compromís mo
tor, la qual cosa al seu torn comporta un augment de 
la qualitat gestual final. No obstant això, la mostra 
limitada de l’estudi (12 subjectes) i l’escassa durada 
dels tractaments (2 dies amb un total de 6 hores) sug
gereixen ser prudents a l’hora d’extrapolar aquestes 
troballes. 

Quant a l’organització de la classe, el monitor nor
malment opta per donar poca llibertat o permissivitat 
de moviment als alumnes; mitjançant organitzacions en 
filera o fila, tracta de controlar la velocitat, el ritme i 
la trajectòria de la baixada, i d’establir una evolució 
ordenada per l’espai. No obstant això, la possibilitat 
d’observar tots els integrants del grup és molt limitada 
quan ocupa la primera posició, malgrat veure’s obligat 
a girarse cap endarrere contínuament per visualitzar 
els alumnes. Una altra forma habitual d’organitzar al 
grup és que el monitor expliqui i demostri un exercici 
i des de sota observi l’evolució per torn dels alumnes, 

que sortiran d’un en un en funció del sistema acordat 
(quan el professor aixequi la mà, quan l’anterior giri 
un nombre determinat de vegades o arribi a un lloc do
nat…). Aquesta disposició té alguns avantatges, ja que 
atorga més possibilitats de decisió a l’alumne i permet 
una observació més global i seqüencial per part del 
professor, a més de permetre donarli feedback perso
nalitzat. No obstant això, en les execucions alternatives 
l’executant es pot sentir més coaccionat i bloquejat da
vant la supervisió de la resta del grup de les seves evo
lucions. D’altra banda, es requereix bastant temps per 
avaluar tots els alumnes i els que estan quiets poden 
impacientarse o agafar fred. El treball per parelles o 
petits grups per seguir l’empremta del company és poc 
habitual en la metodologia tradicional. Com a pros, 
destaquem que permet prendre decisions als alumnes, 
potencia la relació, la cooperació i l’avaluació entre 
alumnes. Com a contres, aporta un menor control so
bre el grup, una menor referència tècnica i una possi
ble imitació d’errors.

Conclusions
Molts docents menystenen la possibilitat d’incloure 

continguts com l’esquí o l’surf de neu en les seves pro
gramacions per la dificultat de la seva realització a l’aula 
habitual (gimnàs). En aquest article presentem un plan
tejament nou que posa l’èmfasi en les sensa cions que 
l’estudiant pot experimentar durant la pràctica d’aquest 
tipus d’activitats, però avançantles en el temps mitjan
çant vivències a la seva aula habitual i amb materials 
construïts per ell mateix. 

Creiem que és necessari revisar els plantejaments 
metodològics d’ensenyament de l’esquí escolar domi
nants si es pretén aprofitar les grans possibilitats edu
catives d’aquestes activitats. Enfront del model tècnic 
hegemònic (una metodologia centrada a reproduir pa
trons de moviment suposadament adequats, i derivats de 
l’estudi dels esportistes d’elit), sorgeix un nou corrent 
que pretén donar més protagonisme als nens en el procés 
d’aprenentatge, aconseguir que comprenguin l’essència i 
naturalesa d’aquest esport i potenciar la seva autonomia 
personal.

Basantse en el model comprensiu, Román (2008) 
va idear una adaptació a l’ensenyament de l’esquí fona
mentada en la indagació que va permetre a l’alumnat de 
secundària adquirir les habilitats motrius específiques a 
curt i mitjà terminis, amb nivells d’ansietat i autocon
fiança similars als obtinguts mitjançant la metodologia 
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tradicional però amb un major nivell d’individualització. 
Compartim amb aquesta autora la idea de fer reflexionar 
i pensar als alumnes per resoldre situacionsproblemes 
motrius de forma lúdiques. Aquest canvi metodològic 
és possible en iniciar les unitats didàctiques als col·legis 
i instituts i promoure activitats prèvies al contacte amb 
la neu. 
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annex

Fase i: JoCs i aCtivitats aMB esQUÍs aUtoConstrUÏts

objectius
•  Familiaritzar-se amb els esquís autoconstruïts i percebre’ls com a prolongació del cos. 
•  Fer habilitats bàsiques de desplaçament i equilibri amb aquest material als peus.
•  Conèixer i adoptar les posicions i habilitats bàsiques de l’esquí.

Material:
•  Esquís autoconstruïts (vegeu fig. 1), cinta adhesiva i tisores.
•  Sòl no abrasiu (llosa, artificial, parquet o tarima).

MonopatÍ. Una planxa per a cada “esquiador”. Un peu s’arrossega sobre el 
monopatí i l’altre es recolza al sòl per impulsar-se. Cada cert temps es canvia de 
cama d’impuls.

variants 
1.  Igual, fent carreres de velocitat, relleus i persecucions, circuits en zig-

zag...

patinadors. Per parelles, s’ajuden mútuament per fixar les planxes als peus en-
ganxant-les amb cinta d’embalatge transparent o de color. Cada esquiador es desplaça 
per l’espai sense trepitjar les cues ni les espàtules de les seves planxes ni les dels seus 
companys. S’han d’arrossegar les planxes variant els ritmes de desplaçament.

variants 
1.   Igual, fent desplaçaments laterals, circulars (espàtules convergents, espà-

tules divergents), cap endarrere, salts amb peus junts, salts i girs en l’aire, 
equilibri sobre un peu o un altre, donant cops sota la cama que s’aixeca, 
mantenint l’equilibri sobre un sol esquí…

2.  Fer carreres de velocitat, relleus individuals o per parelles agafades de la mà.
3.  Igual. Cada jugador amb un globus que va copejant i evitant que caigui al sòl.

eL pigaLL. Per parelles. Un membre de la parella porta els ulls tapats. El 
company l’agafa de la mà i l’ajuda a desplaçar-se amb seguretat per l’espai 
avançant-li el que es trobarà.
variant: Igual, el pigall ajuda el cec a superar petits obstacles dispersos 
per l’espai; per exemple, cons que cal vorejar, bancs suecs que cal superar, 
matalassets…

CaÇa entre patinadors. Per parelles. Un dels esquiadors tracta d’atrapar el 
seu company i tocar-lo. Durant la persecució no està permès trepitjar les planxes 
d’altres. Si la toca, s’intercanvien els rols.

variants: Persecucions per parelles agafats de la mà (dos en persegueixen un, el 
mocador... ).
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“FaLCa”, “sCHUss” o “paraL·LeL”. Hi participa tot el grup. S’entrega un peto 
a cadascun dels perseguidors (3-4), que el portaran a la mà. Si aconsegueixen 
tocar un altre jugador, intercanvien els seus rols. Els jugadors que estan sent 
perseguits poden adoptar una de les tres posicions prèviament explicades (“fal-
ca”, “schuss” o “paral·lel”) i quedar-se petrificats. Alhora, cridaran les paraules: 
“falca”, “schuss” o “paral·lel” per donar a conèixer a la resta que estan momen-
tàniament fora de joc. Per alliberar-los, qualsevol jugador en lliça pot col·locar-se 
davant d’ells, reproduir la posició adoptada i dir en veu alta de quina posició es 
tracta (durant aquesta acció els perseguidors no poden capturar-los). Si encer-
ten a la primera, alliberen el petrificat i ambdós s’incorporen al joc. En el cas que 
tot el grup estigui petrificat, es reinicia el joc.

variant: Mantenir la mateixa dinàmica però en aquest cas els petrificats, per alliberar-se, han de dir al professor les parts de l’esquí 
(espàtula, cua, patí, sola, cantells i frens).

MiraLL en eQUiLiBri. Per parelles, un fa moviments lents del tronc, membres infe-
riors i superiors adoptant posicions d’equilibri estàtic. La seva parella, davant, repro-
dueix aquests moviments fidelment i tracta de mantenir l’equilibri.

variant: Introduir salts laterals a un i altre costat.

eL passi saLvador. Dues parelles persegueixen la resta i porten un distintiu (peto) cadascú a la mà. Poden tocar qualsevol sempre 
que no tingui la pilota; per tant, la missió dels que tenen el mòbil (pilota, guant…) és passar-lo com més aviat millor al perseguit per 
alliberar-lo de l’empaitament.

Material: Petos i un guant o pilota.

esQUÍ nÀUtiC. Parelles. Un jugador puja als esquís amb les cames una mica ober-
tes. Els companys, de peu i als seus costats, l’agafen de les mans i l’arrosseguen pel 
gimnàs. Canvi de funcions.

variants: Ídem utilitzant una corda per a l’arrossegament per diversos companys (uti-
litzar sacs per lliscar millor). Igual, l’executant es tapa els ulls i els seus companys el 
guien. Amb 1 només esquí: “mantenir l’equilibri sense recolzar el peu lliure”.

CirCUit d’HaBiLitats espeCÍFiQUes. Es distribueixen al gimnàs diverses estacions per 
les quals van passant parelles d’alumnes cada x temps.

 1.  Pujar en tisora (planxes en “V”) per un pendent format per diversos bancs suecs 
inclinats. Baixar en escala (planxes perpendiculars al pendent i genolls a la 
muntanya). 

 2.  Aixecar-se de manera adequada en un pendent: desencreuar els esquís, peus per 
sota del cos, planxes separades i perpendiculars al màxim pendent, bastons en 
una mà, i empènyer amb la mà de la muntanya.

  3.   Superar “en escala” una piràmide de bancs (genolls a la muntanya).
  4.   Falca en aturat. Mitjançant salts, obrir i tancar la falca.
  5.   Diagonal en pendent. Sobre simuladors (bancs suecs recolzats en les espatlleres), col·locar-se en posició de paral·lel en 

diagonal. 
 6.  Inclinació i angulació. Enfront de les espatlleres, agafat amb les dues mans, adoptar la posició de base i simular, en estàtic, 

la inclinació i angulació del cos que requereixen els viratges en paral·lel. Atenció en l’acció de cantelleig dels genolls i de 
càrrega.

 7.  Falca en pendent. Crear simuladors amb bancs suecs recolzats en les espatlleres. Col·locar-se en posició de falca i deixar-
se arrossegar per companys que estiren una corda. Simular la frenada en falca.

  8.   Canviar d’empremta mitjançant passos o salts laterals.
  9.   Desplaçar-se cap endavant i passar per sota de tanques.
10. Fer salts i girs en l’aire (90º, 180º, 360º).


